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ความตองการและความคิดเห็นที่มีตอบริการธุรกิจดูแลผูสูงอายุของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
สนทรียา โสภารัตน1

บทคัดยอ

ก

ารวิจยั มีวตั ถุประสงค (1) เพือ่ ศึกษาความตองการในการใชบริการธุรกิจสถานดูแลผูส งู อายุของผูบ ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปจจัยกลยุทธสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการที่สง
ผลตอการใชบริการธุรกิจสถานดูแลผูส งู อายุ (3) เพือ่ ศึกษาปจจัยแวดลอมภายนอกทีส่ ง ผลตอการใชบริการสถาน
ดูแลผูสูงอายุ โดยใชกลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีอายุระหวาง 35-54 ป ที่ดูแลผูสูงอายุใน
ครอบครัว จํานวน 400 คน
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง รอยละ 53.75 เพศชาย รอยละ 46.25 มีอายุ 35-39 ป
รอยละ 25.25 อายุ 40-44 ป รอยละ 25 สวนใหญมกี ารศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลีย่ อยูใ นชวง 20,00040,000 บาท โดยมีความสัมพันธเปนบุตรของผูส งู อายุ ผูบ ริโภคมีความตองการใชบริการธุรกิจสถานดูแลผูส งู อายุ
ในระดับมากที่สุด
โดยมีความตองการใชบริการในรูปแบบการดูแลระดับสูงมากกวารูปแบบการดูแลระดับตํา่ ซึง่ ความตองการ
ใชบริการในรูปแบบการดูแลระดับสูงนั้น จะมีความแตกตางกันตามสถานภาพสวนบุคคลดานอายุของผูบริโภค
แหลงรายไดของผูสูงอายุ และการประเมินภาวะสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ สวนความตองการใชบริการใน
ประเภทรูปแบบการดูแลระดับตํา่ จะมีความแตกตางกันตามสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ อายุของผูบ ริโภค และ
อายุของผูส งู อายุ และยังพบวาปจจัยกลยุทธสว นประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพสงผลในทางบวก
ตอความตองการใชบริการทัง้ ในรูปแบบการดูแลระดับตํา่ และระดับสูง สวนปจจัยแวดลอมภายนอกดานเศรษฐกิจ
สงผลในทางบวกตอความตองการใชบริการในรูปแบบการดูแลระดับตํา่ ขณะทีด่ า นกฎหมาย และดานวัฒนธรรม
สงผลในทางบวกตอความตองการใชบริการทัง้ ในรูปแบบการดูแลระดับตํา่ และระดับสูง อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ธุรกิจดูแลผูสูงอายุ; สวนประสมทางการตลาด; ปจจัยแวดลอมภายนอก
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The Needs and Opinion Towards Elderly Care Service
in Bangkok Metropolis
Sontareeya Soparat1

Abstract

T

he research objectives were: (1) the need by consumers in Bangkok Metropolis (BM) to
use elderly care service. (2) the effects of a marketing mix strategy of entrepreneur on
the use of elderly care service. The third objective is to investigate and (3) the effects of factors
of external environment on these elderly care services.The sample population consisted of
consumers in BM between the ages of 35 and 54, all of whom were responsible for the care of
elderly family members 400 people.
The research ﬁnding were as follows: The Samples were 53.75 percent of female respondents
and 46.25 percent of male respondents. The age range of respondents is 25.25 percent of 35-39
years old, 25 percent of 40-44 years old, 25.25 percent of 45-49, and 24.50 of 50-54 years old
respectively. Most of the respondents, they have related with elderly person as their children.
The average salary of the respondents is 20,000-40,000 baht. These consumers exhibited the
need to use the elderly care service at the highest level.
They had the need to use these services in the form of high-level care more frequently than
in the form of low-level care. Moreover, the need to use these services in respect to high-level
care differed in accordance with demographical characteristics in the aspects of consumer age;
income sources for the elderly; and the evaluation of the overall health condition of the elderly family members. In addition, the need to use these services in the form of low-level care
differed in accordance with the demographical characteristics of gender; consumer age; and the
age of the elderly. It was also found that the factor of marketing mix strategy in the aspect of
physical evidence showed positive effects on the need to use the services in the forms of both
low- level care. and high-level care. Furthermore, ﬁnally, the external environment factors in the
aspects of the economy showed positive effects on the need to use the services in the form of
low-level care. the legal and cultural showed positive effects on the use of these services at in
the forms of both low-level care and high-level care at the statistically signiﬁcant level of .05.
Keywords: elderly care service; marketing mix; external environment
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

จากการประเมิ น สถานการณ ข ององค ก าร
สหประชาชาติ ที่ ค าดว า ในป พ.ศ. 2544 - 2643
โครงสรางประชากรของโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
เขาสูศตวรรษแหงผูสูงอายุ หรือหมายถึงประชากรที่
มีอายุ 60 ปขึ้นไปมีมากกวารอยละ 10 ของประชากร
รวมทั่วโลก สําหรับประเทศไทยเองก็พบวา จํานวน
และสัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดย
ในป 2550 จํานวนผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 10.7 ของ
ประชากรรวมทัง้ ประเทศ และเพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 12.2
ในป 2554 จนถึงในป 2557 มีผูสูงอายุคิดเปนรอยละ
14.9 หรือจํานวน 10,014,705 คน (Ninkijsaranon,
2017) ซึ่งจากการคาดประมาณประชากรผูสูงอายุใน
อนาคต พบวาป 2563 ผูส งู อายุจะมีสงู ถึง 12,622,000
คน หรือคิดเปนรอยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ
(Ofﬁce of The National Economie and Social
Development Board, 2013, p. 27) ซึ่งจะสงผลให
โครงสรางประชากรของประเทศไทยกลายเปน “สังคม
สูงวัยอยางสมบูรณ”
การเปลี่ยนแปลงของชีวิตเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ จะ
มีผลกระทบตอตัวบุคคลทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ
และสังคม โดยการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นไดชดั ทีส่ ดุ คือ การ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายซึ่งรางกายจะเริ่มเสื่อม
ถอยและสึกหรอ เชน โครงสรางของรางกาย ระบบ
กลามเนื้อ ระบบสมองและประสาท ระบบหัวใจและ
หลอดเลือดระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร กอให
เกิดปญหาดานสุขภาพทําใหผูสูงอายุจํานวนมากอยูใน
ภาวะพึ่งพาและตองการการดูแล
ในการดูแลผูส งู อายุใหสามารถใชชวี ติ อยางมีความ
สุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลวนเปนการแสดงความกตัญู
ของบุตรหลานอันเปนวัฒนธรรมทางสังคมที่สืบตอ
กันมา อยางไรก็ตามจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลีย่ นไป ทําใหบตุ รหลานตองออกไปทํางานนอกบาน
มากขึน้ รวมถึงรูปแบบการอยูอ าศัยจากครอบครัวขยาย
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กลายเปนครอบครัวเดี่ยว สงผลใหผูสูงอายุบางสวน
ตองอยูตามลําพังและขาดผูดูแล โดยพบวา สัดสวน
ของผูสูงอายุที่อาศัยอยูลําพังมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งในป
2557 สัดสวนของผูสูงอายุที่อยูตามลําพังมีจํานวนสูง
ถึง รอยละ 8.7 (National Statistical Ofﬁce, 2017)
และเมือ่ พิจารณาจากฐานของประชากรผูส งู อายุทเี่ พิม่
ขึน้ รวมถึงภาวะสุขภาพประกอบกับการขาดผูด แู ลทําให
แนวโนมของธุรกิจสถานดูแลผูส งู อายุมโี อกาสเติบโตสูง
ขึน้ ตามไปดวย เพือ่ ตอบสนองความตองการในการชวย
แกปญหาการดูแลผูสูงอายุ
จากการศึกษาพบวา สถานดูแลผูสูงอายุสามารถ
แบงออกเปน 5 ชนิด ตามระดับของความตองการ
การดูแล ไดแก บานพักคนชรา สถานสงเคราะหผูสูง
อายุ สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถานบริบาล
และสถานดูแลผูป ว ยระยะสุดทาย (Sasat, Wisestrith,
Sakunphanit, & Soontornchaiya, 2009) อยางไร
ก็ตามธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุสวนใหญจะมีการให
บริการในเกือบทุกระดับของความตองการการดูแล
(Ninkijsaranon, 2017) ดังนั้นเพื่อใหเกิดความชัดเจน
จึงไดแบงการใหบริการออกเปน 2 ระดับคือ รูปแบบ
การดูแลระดับตํ่า (low care) สําหรับผูสูงอายุที่ยัง
พอชวยเหลือตัวเองได และรูปแบบการดูแลระดับสูง
(high care) สําหรับผูสูงอายุอยูในภาวะพึ่งพา (Sasat,
Chuwantanapakorn, & Lertrat, 2009) กลุมลูกคา
ของธุรกิจสถานดูแลผูส งู อายุนนั้ ซึง่ นอกจากตัวผูส งู อายุ
เองทีเ่ ปนผูใ ชบริการแลว ยังตองคํานึงถึงกลุม ญาติและ
บุตรหลานของผูสูงอายุดวย เพราะมีผลตอการตัดสิน
ใจเลือกใชบริการซึ่งสวนใหญบุคคลเหลานี้มักจะเปน
ผูใหการสนับสนุนทางการเงินแกผูสูงอายุในการเขา
รั บ บริ ก ารดั ง นั้ น งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ จึ ง ได ศึ ก ษาถึ ง ความ
ตองการใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครที่เปนผูดแู ลผูส ูงอายุในครอบครัว
เพือ่ ทําใหทราบถึงความตองการในการใชบริการการให
ความสําคัญตอปจจัยกลยุทธสว นประสมทางการตลาด
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ของผูป ระกอบการ และปจจัยแวดลอมภายนอกทีส่ ง ผล
ตอการใชบริการ อันจะเปนประโยชนตอ ผูป ระกอบการ
ในการนําเอาผลการวิจัยที่ไดไปใชเปนแนวทางพัฒนา
ธุรกิจและกําหนดกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภคตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาถึงความตองการในการใชบริการ
ธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ
มหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยกลยุทธสวนประสมทางการ
ตลาดของผูประกอบการที่สงผลตอความตองการใช
บริการธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ
3. เพื่อศึกษาปจจัยแวดลอมภายนอกที่สงผลตอ
ความตองการใชบริการธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ

นิยามศัพท

1. ผู  บ ริ โ ภค หมายถึ ง ประชาชนที่ อ ยู  ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเกิดในป พ.ศ. 2506 -2526 โดย
ปจจุบนั มีอายุอยูใ นชวง 35-54 ป และเปนผูร บั ผิดชอบ
ในการดูแลผูสูงอายุในครอบครัว
2. ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปบ
ริบูรณขึ้นไป มีสัญชาติไทย โดยนับอายุตามปฏิทิน
มาตรฐานสากลในการเปนผูสูงอายุ
3. ธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ หมายถึง สถานที่ให
บริการทีไ่ มใชโรงพยาบาลโดยผูใ หบริการภาคเอกชนที่
แสวงหาผลกําไร เพือ่ ตอบสนองความตองการการดูแล
ของผูสูงอายุ มีการใหบริการที่พํานัก บริการยา แตไม
ไดใหการรักษาพยาบาล แกผสู งู อายุทไี่ มตอ งอยูภ ายใต
การดูแลของแพทยอยางเปนประจํา
4. ความคิดเห็นทีม่ ตี อ บริการธุรกิจสถานดูแลผูส งู
อายุ หมายถึง ความคิดเห็นของผูบ ริโภคตอสิง่ กระตุน ที่
ทําใหเกิดความตองการ ประกอบดวย 2 สวน สวนแรก
คือ สิ่งกระตุนทางการตลาด ไดแก ปจจัยกลยุทธสวน

ประสมทางการตลาด ซึ่งในที่นี้เปนการศึกษาในสวน
ของการบริการ จึงไดใชสวนประสมทางตลาดบริการ
หรือ 7P’s และสวนที่สองคือ สิ่งกระตุนจากปจจัย
แวดลอมภายนอก ไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมาย
สังคม/วัฒนธรรม
5. ความตองการใชบริการธุรกิจสถานดูแลผูสูง
อายุ หมายถึง ความตองการที่จะใชบริการสถานดูแล
ผูสูงอายุ โดยแบงออกเปน 2 ระดับคือ
5.1 รูปแบบการดูแลผูสูงอายุระดับตํ่า (low
care) เปนการดูแลที่การชวยเหลือการดํารงชีวิตและ
การดูแลทางสังคม ไมเนนการรักษาจากแพทย โดย
ดูแลในเรื่องที่อยูอาศัยในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
และดานผูดูแลในการชวยเหลือในกิจวัตรประจําวัน
5.2 รูปแบบการดูแลผูสูงอายุระดับสูง (high
care) เปนการดูแลผูสูงอายุมีการเจ็บปวยเรื้อรังที่
ตองการการชวยเหลือดูแล การพยาบาล ติดตามอาการ
และการรักษาจากแพทย โดยดูแลในเรือ่ งการใหบริการ
ดูแลพักฟนระยะยาวสําหรับผูสูงอายุหลังการเจ็บปวย
ดานการพยาบาล และการดูแลประคับประคองเพือ่ สงเสริม
คุณภาพชีวติ สําหรับผูส งู อายุทเี่ จ็บปวยในระยะสุดทาย

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้กําหนดตัวแปร ดังนี้ ตัวแปรอิสระ
ไดแก ความคิดเห็นของผูบริโภคในการใหความสําคัญ
กั บ ป จ จั ย กลยุ ท ธ ส  ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร
ของผูประกอบการ และปจจัยแวดลอมภายนอกที่สง
ผลตอการตัดสินใจใชบริการ ตัวแปรตามไดแก ความ
ตองการในการใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุทั้งรูปแบบ
การดูแลระดับตํ่าและรูปแบบการดูแลระดับสูง โดย
ประชาชนที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่เปนผูรับผิดชอบดูแลผูสูงอายุใน
ครอบครัว โดยมีอายุอยูในชวง 35-54 ป ดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลในระหวางเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม
พ.ศ. 2561
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ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย

1. ทําใหทราบถึงความตองการใชบริการธุรกิจ
สถานดูแลผูส งู อายุของผูบ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ทํ า ให ท ราบถึ ง ป จ จั ย กลยุ ท ธ ส  ว นประสม
ทางการตลาดของผูประกอบการสถานดูแลผูสูงอายุ
และปจจัยแวดลอมภายนอกที่สงผลตอการใชบริการ
สถานดูแลผูส งู อายุของผูบ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ผูประกอบการสามารถนําผลการวิจัยไปใช
เปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจและกําหนดกลยุทธ
การตลาดใหมีความสอดคลองเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของผูบริโภค

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับตัวแปรที่ใชในการศึกษา ดังนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับผูส งู อายุและการดูแล โดยพบ
วาสําหรับประเทศไทยไดกาํ หนดนิยาม ผูส งู อายุไวอยาง
เปนทางการ คือผูที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไปและมี
สัญชาติไทย ไดมกี ารแบงเปนกลุม อายุตา งๆ ออกเปน 3
กลุมใหญ (Prasartkul, 2016, p. 28) ไดแก ผูสูงอายุ
วัยตน อายุ 60-69 ป ผูสูงอายุวัยกลาง อายุ 70-79
ปแ ละผู  สู ง อายุ วัย ปลาย อายุ 80 ปขึ้นไปโดยการ
เปลี่ยนแปลงของอายุมีผลกระทบตอตัวบุคคลทั้งดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม (Warawat, 2008)
ซึ่งเปนไปในทิศทางที่เสื่อมลง ความสามารถในการทํา
กิจกรรมตางๆ ที่เคยทําไดลดลงรวมถึงภาวะสุขภาพ
และเพื่อใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตอยางมีความสุขใน
การดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ ครอบครัวจะมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งในการดูแลผูสูงอายุ อยางไรก็ตามใน
ปจจุบันการดูแลโดยครอบครัวก็มีปญหาเชนกัน โดย
มีสาเหตุมาจากปจจัยสําคัญ คือ การลดลงของผูดูแล
ในครอบครัว การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรัง
ความตองการ การดูแลมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และปญหา
การดูแลทีไ่ มเหมาะสมของครอบครัว (Yodpet, 2007)
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2. แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สถานดู แ ลผู  สู ง อายุ ใน
ประเทศไทย ระบบการดูแลเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
เพื่อผูสูงอายุ มักเนนหนักไปที่ระบบการดูแลระยะยาว
สําหรับผูสูงอายุ ซึ่งสถานบริการดูแลผูสูงอายุสามารถ
จําแนกตามลักษณะของการใหบริการ และระดับความ
ตองการการดูแลของผูสูงอายุออกเปน 5 รูปแบบ
(Sasat et al., 2015) คือ บานพักคนชราสถานดูแลชวย
เหลือการดํารงชีวิตสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล
สถานบริบาล และสถานดูแลผูป ว ยระยะสุดทาย ซึง่ พบ
วา ธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุสวนใหญมีการใหบริการ
การดูแลในเกือบทุกระดับ (Ninkijsaranon, 2017)
จึงเปนการยากหากจะแบงตามประเภทตามรูปแบบ
ดังกลาวขางตน ดังนั้นหากแบงตามความตองการ การ
ดูแลของผูสูงอายุที่เขารับบริการ สามารถแบงเปน 2
ประเภทคือรูปแบบการดูแลผูสูงอายุระดับตํ่า สําหรับ
ผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไดและรูปแบบการดูแล
ผูสูงอายุระดับสูง สําหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพา
(Yordpet, 2007)
3. กลยุทธสวนประสมทางการตลาด โดยทั่วไป
สวนประสมทางการตลาดถือไดวาเปนองคประกอบ
พื้นฐานในการดําเนินงานดานการตลาด เปนปจจัยที่
กิจการสามารถควบคุมไดเพื่อที่จะสรางความพึงพอใจ
ใหกับผูบริโภค สวนประสมการตลาดจะประกอบดวย
ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด ซึ่งเปนตัวแปรหลักในการวางแผนทางการ
ตลาดทั่วไปแตสําหรับธุรกิจบริการจะมีความแตกตาง
จากธุรกิจสินคาอุปโภคและบริโภคทัว่ ไป เพราะลักษณะ
ของผลิตภัณฑไมสามารถจับตองได (intangible product) ดังนั้นปจจัยกลยุทธสวนประสมการตลาดที่นํามา
ใช จึงแตกตางจากกลยุทธสวนประสมการตลาดทั่วไป
โดยจะพิจารณาถึงหลัก 7P’s ซึ่งมีสวนประกอบตางๆ
คือ ดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากร ดานการ
สงเสริมการตลาด และดานกระบวนการ (Rao, 2007)
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4. ปจจัยแวดลอมภายนอก เปนสิ่งที่ไมสามารถ
ควบคุมได แตเปนสิ่งกระตุนที่สงผลตอความตองการ
ของผูบริโภคในการใชบริการ ปจจัยแวดลอมภายนอก
ประกอบดวย เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมาย และ
สังคม/วัฒนธรรม (Kotler, & Armstrong, 2016)
5. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ปจจุบัน
กลยุทธการตลาดจะเนนการบริการมากขึ้น โดยสิ่ง
สําคัญที่จะทําใหกลยุทธการแขงขันชนะคูแขงไดก็คือ

การให บ ริ ก ารที่ ดี นั่ น เอง (Terakwanroj, 2003,
p. 15) คุณภาพการบริการเปนเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญ โดย
Zineldin (1996) ไดใหความเห็นวา คุณภาพการให
บริการเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของผู
บริโภคในดานคุณภาพ ภายหลังจากทีเ่ ขาไดขอ มูลเกีย่ ว
กับบริการนั้นๆ และมีความตองการที่จะใชบริการนั้น
จากนั้นจึงทําการประเมินและเลือกที่จะใชบริการ

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
สถานภาพทั่วไปของผูบริโภค
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ความสัมพันธ
กับผูสูงอายุ
ปจจัยแวดลอมภายนอก
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมาย วัฒนธรรม
ปจจัยกลยุทธสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่/ชองทางจัดจําหนาย
การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ
ลักษณะทางกายภาพ
1. ความตองการใชบริการธุรกิจสถานดูแลผูสูง
อายุของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความแตก
ตางกันตามสถานภาพทั่วไปของผูบริโภค
2. ความต อ งการใช บ ริ ก ารธุ ร กิ จ สถานดู แ ล
ผูสูงอายุของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความ
แตกตางกันตามลักษณะของผูสูงอายุ
3. ปจจัยกลยุทธสวนประสมทางการตลาดสงผล
กับความตองการใชบริการธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ
4. ปจจัยแวดลอมภายนอกสงผลกับความตองการ
ใชบริการธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ

ลักษณะของผูสูงอายุ
อายุ แหลงที่มาของรายได ลักษณะการอยูอาศัย
รูปแบบการดูแล ภาวะสุขภาพ ภาวะการพึ่งพา
การใชบริการถสถานดูแล
ความตองการใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุ
• รูปแบบการดูแลระดับตํ่า
• รูปแบบการดูแลระดับสูง

ระเบียบวิธีการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงสํารวจโดยใชเทคนิค
เชิงปริมาณ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากเครื่องมือ
แบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยคาที่ไดอยู
ระหวาง 0.66-1.00 และตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
มาตรวัดในแบบสอบถาม ซึง่ ไดคา Alpha มากกวา 0.75
ถือวาอยูในระดับที่ยอมรับได
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ประชากรและกลุมตัวอยาง

หนวยการวิเคราะหในการศึกษานี้คือ ประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เกิดในป พ.ศ. 2506-2526
ปจจุบันจะมีอายุอยูในชวง 35-54 ป ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น
1,798,133 คน (National Statistical Ofﬁce, 2017)
ทําการเลือกกลุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane
โดยกําหนดคาความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% หรือที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ทําใหไดขนาดตัวอยางจํานวน 400 คน
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเชิงชั้นภูมิแบบงายจากชวง
อายุ ซึ่งแบงออกเปน 4 กลุม แลวทําการจับสลากเขต
ในกรุงเทพมหานครเพือ่ เปนตัวแทนของพืน้ ทีจ่ าํ นวน 5
เขต โดยกําหนดใหแตละเขตมีสดั สวนของกลุม ตัวอยาง
จํานวนเทาๆ กัน

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

แบบสอบถามทีเ่ ปนลักษณะแบบตรวจสอบรายการ
(check-list) จะใชวิธีการหาคาความถี่ (frequency)
สรุปออกมาเปนคารอยละ (percentage) แบบสอบถาม
ที่มีลักษณะมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ใช
วิธีหาคาเฉลี่ย (mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) สถิติทดสอบสมมติฐานไดแก
การวิ เ คราะห ค วามแตกต า งด ว ย Independent
Sample T-Test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(ANOVA) การวิ เ คราะห ก ารถดถอยแบบพหุ คู ณ
(multiple regression) ด ว ยการวิ เ คราะห ค  า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (coefﬁcient of correlation)
เพื่อวิเคราะหวาตัวแปรสามารถนํามาพยากรณความ
ตองการไดหรือไม และตัวแปรทีส่ ามารถนํามาพยากรณ
ได จะมีความสัมพันธไปในทิศทางใด ดวยวิธี Simple
Regression Analysis

ผลการวิจัย

จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอยาง พบวา
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สัดสวนดานเพศและอายุมจี าํ นวนใกลเคียงกัน โดยเปน
เพศหญิง รอยละ 53.75 เพศชาย รอยละ 46.25 มีอายุ
35-39 ป รอยละ 25.25 อายุ 40-44 ปรอยละ 25 อายุ
45-49 ป รอยละ 25.25 และอายุ 50-54 ป รอยละ
24.50 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ
59.75 ประกอบอาชีพเปนขาราชการ/ลูกจางของภาค
รัฐ รอยละ 36 มีรายไดเฉลีย่ อยูใ นชวง 20,000-40,000
บาท รอยละ 48.75 โดยมีความสัมพันธเปนบุตรของ
ผูสูงอายุที่อยูในการดูแล รอยละ 77
ลักษณะของผูสูงอายุท่ีอยูในการดูแล มีอายุอยู
ในชวง 70-79 ป รอยละ 44.50 สวนใหญมีรายได
จากบุตร รอยละ 59.75 โดยจะอาศัยอยูกับครอบครัว
รอยละ 92 และมีคนในครอบครัวเปนผูดูแล รอย
ละ 88.50 ภาวะสุขภาพในปจจุบันอยูในระดับปาน
กลาง รอยละ 43.75 และสามารถชวยเหลือตนเองได
รอยละ 64.50 และสวนใหญไมเคยใชบริการสถานดูแล
ผูสูงอายุมากอน รอยละ 89.50
ผูบริโภคมีความตองการใชบริการสถานดูแลผูสูง
อายุโดยรวมอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ และเมือ่ แยกประเภท
ความตองการใชบริการตามรูปแบบการดูแล พบวาจะ
มีความตองการใชบริการในรูปแบบการดูแลระดับสูง
มากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.26) โดยจะมีความตองการใช
บริการดานการดูแลประคับประคอง ลดอาการเจ็บปวด
สําหรับผูสูงอายุที่ปวยระยะสุดทาย สวนความตองการ
ในรูปแบบการดูแลระดับตํ่า (คาเฉลี่ย = 4.17) โดยจะ
มีความตองการมากที่สุดในดานการมีผูดูแลชวยเหลือ
ในกิจวัตรประจําวัน
ผู  บ ริ โ ภคให ค วามสํ า คั ญ กั บ ป จ จั ย กลยุ ท ธ ส  ว น
ประสมทางการตลาดของผูป ระกอบการในการเลือกใช
บริการสถานดูแลผูสูงอายุในภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด โดยสามารถเรียงลําดับได ดังนี้
อันดับ 1 ดานบุคลากร (คาเฉลี่ย = 4.47) โดยจะ
ใหความสําคัญกับบุคลากรที่ตองมีความเขาใจ อดทน
ตอการสื่อสารกับผูสูงอายุ อันดับ 2 ดานลักษณะทาง
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กายภาพ (คาเฉลี่ย = 4.44) โดยจะใหความสําคัญกับ
สถานที่ที่ตองมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ อันดับ 3
ดานกระบวนการ (คาเฉลี่ย = 4.39) โดยจะใหความ
สําคัญกับการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เชน โรงพยาบาล ศูนยบริการทางการแพทย อันดับ 4
ดานผลิตภัณฑ (คาเฉลีย่ = 4.38) โดยจะใหความสําคัญ
กับดานมาตรฐานและคุณภาพของสถานดูแล อันดับ
5 ดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ย =
4.34 โดยจะใหความสําคัญกับความสะดวกในการเขา
ถึงทําเลทีต่ งั้ อันดับ 6 ดานราคา (คาเฉลีย่ = 4.33) โดย
จะใหความสําคัญกับการแจงรายละเอียดของราคาคา
บริการที่มีความชัดเจน อันดับ 7 ดานการสงเสริมการ
ตลาด (คาเฉลี่ย = 4.26) โดยจะใหความสําคัญกับการ
จัดกิจกรรมนันทนาการใหผูสูงอายุ
ผูบ ริโภคมีความคิดเห็นวาปจจัยแวดลอมภายนอก
สงผลกับความตองการในการใชบริการสถานดูแลผูสูง
อายุในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยสามารถเรียง
ลําดับได ดังนี้
อันดับ 1 ดานเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ย 4.40 คือ การ
มีอุปกรณที่ทันสมัยเพื่อชวยเหลือในการดูแลผูสูงอายุ
อันดับ 2 ดานกฎหมาย (คาเฉลี่ย = 4.39) คือ ควร
ไดรับการชวยเหลือคาใชจายจากภาครัฐเชน การลด
หยอนภาษี อันดับ 3 ดานเศรษฐกิจ (คาเฉลี่ย =4.18)
คือ มีอัตราคาบริการที่สามารถจายได อันดับ 4 ดาน
วัฒนธรรม (คาเฉลี่ย = 4.15) คือ คนในครอบครัวออก
ไปทํางานไมมีเวลาดูแล
ผลการวิเคราะหความแตกตางดวย Independent
-Samples T- Test พบวาความตองการใชบริการสถาน
ดูแลผูสูงอายุในรูปแบบการดูแลระดับตํ่านั้นจะมีความ
แตกตางกันตามสถานภาพดานเพศ (p = .047) และ
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA)
พบวา ความตองการใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุใน
รูปแบบการดูแลระดับตํา่ นัน้ จะมีความแตกตางกันตาม
สถานภาพดานอายุของผูบริโภค (p = .010) อายุของ

ผูสูงอายุ (p = .005) แหลงรายไดของผูสูงอายุ (p =
.002) และการใชบริการสถานดูแลทีผ่ า นมา (p = .038)
สวนความตองการใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุในรูป
แบบการดูแลระดับสูง จะมีความแตกตางกันตามอายุ
ของผูบริโภค (p = .003) แหลงรายไดของผูสูงอายุ
(p = .002) และภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ (p = .013)
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิ เ คราะห ก ารถดถอยแบบพหุ คู ณ
(multiple regression) พบวาตัวแปรปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพ สามารถทํานายความตองการ
ในการใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุในรูปแบบการดูแล
ระดับตํ่าและระดับสูงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยอธิบายการผันแปรของความตองการ
ใชบริการในระดับตํ่าไดรอยละ 30 (R2 = 0.297) และ
ระดับสูงไดรอ ยละ 35 (R2 = 0.347) ซึง่ คาความสัมพันธ
ในระดับตํ่ามีคาเทากับ .508 และระดับสูงมีคาเทากับ
.553 เปนไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้พบวาปจจัยแวดลอมภายนอกใน
ด า นเศรษฐกิ จ ด า นกฎหมาย และด า นวั ฒ นธรรม
สามารถทํานายความตองการในการใชบริการสถาน
ดูแลผูสูงอายุในรูปแบบการดูแลระดับตํ่าไดอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยอธิ บ ายการ
ผันแปรของความตองการในการใชบริการในระดับตํ่า
ไดรอยละ 42 (R2 = 0.424) ซึ่งดานเศรษฐกิจมีคาความ
สัมพันธเทากับ .426 ดานกฎหมายมีคาความสัมพันธ
เทากับ .557 และดานวัฒนธรรมมีคาความสัมพันธ
เทากับ .580 เปนไปในทิศทางเดียวกัน ขณะที่รูปแบบ
การดูแลระดับสูง พบวาปจจัยแวดลอมภายนอกในดาน
กฎหมาย และดานวัฒนธรรม สามารถทํานายความ
ตองการในการใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุในรูปแบบ
การดูแลระดับสูงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยอธิบายการผันแปรของความตองการในการ
ใชบริการในระดับสูงไดรอยละ 43 (R2 = 0.432) ซึ่ง
ดานกฎหมายมีคาความสัมพันธเทากับ .583 และดาน
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วัฒนธรรมมีคาความสัมพันธเทากับ .588 เปนไปใน โดย Ribbe (1997) ไดทาํ การศึกษาเรือ่ ง ปจจัยตอความ
ตองการในการยายเขาอยูใ นสถานบริบาลของผูส งู อายุ
ทิศทางเดียวกัน
พบวา ความตองการของผูสูงอายุขึ้นอยูกับปจจัยทาง
ดานอายุของผูสูงอายุ ขอจํากัดในการดําเนินกิจวัตร
การอภิปรายผล
1. ความตองการใชบริการธุรกิจสถานดูแลผูสูง ประจําวันและการสนับสนุนจากครอบครัว
2. ความต อ งการใช บ ริ ก ารธุ ร กิ จ สถานดู แ ล
อายุของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความแตก
ผูสูงอายุของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความ
ตางกันตามสถานภาพทั่วไปของผูบริโภค
พบวาสถานภาพดานเพศที่ตางกัน จะมีความ แตกตางกันตามลักษณะของผูสูงอายุ
พบว า อายุ ข องผู  สู ง อายุ ที่ ต  า งกั น จะมี ค วาม
ตองการใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุในรูปแบบการ
ดูแลระดับตํ่าแตกตางกัน โดยเพศชายมีความตองการ ตองการใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุในรูปแบบการ
ใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุในรูปแบบการดูแลระดับ ดูแลระดับตํ่าแตกตางกัน โดยกลุมผูสูงอายุที่มีอายุ 70
ตํ่ามากกวาเพศหญิง อธิบายไดวา เพศหญิงมักจะถูก ป ขึ้นไป จะมีความตองการใชบริการสถานดูแลผูสูง
คาดหวังจากสังคมใหรับบทบาทการดูแล ทําใหพบวา อายุในรูปแบบการดูแลระดับตํ่ามากกวากลุมผูสูงอายุ
บุตรสาวมักมีหนาที่รับผิดชอบดูแลผูสูงอายุมากกวา ที่มีอายุตํ่ากวา 70 ป อธิบายไดวาภายใตแนวคิด “อายุ
บุตรชาย ทั้งนี้อาจเกิดจากคานิยมทางสังคมที่นิยม ทางสังคม” ซึง่ ผูส งู อายุทมี่ อี ายุ 70 ปขนึ้ ไปหมายถึง ชวง
ให บุ ต รสาวรั บ ผิ ด ชอบงานบ า นและดู แ ลสมาชิ ก ใน วัยที่สี่ซึ่งเปนวัยที่สุขภาพเริ่มมีปญหา ความสามารถ
ครอบครั ว มากกว า บุ ต รชาย (Gray, 2013) และ ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ถดถอย เริ่มสูญเสียความ
สอดคลองกับ Strauss (2013) ที่พบวา ผูดูแลที่เปน สามารถในการพึ่งพิงตนเองและตองการความชวย
ลูกสาวจะมีความเครียดสะสมจากภาระหนาที่รับผิด เหลือจากบุคคลอื่น (Gray, 2013) ซึ่งดวยวัยที่มากขึ้น
ชอบดูแลผูส งู อายุในบานมากทีส่ ดุ เพราะธรรมชาติของ ทําใหการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานโครงสรางและการทํา
ผูหญิงนั้น เมื่อตองเลี้ยงดูพอแม มักจะไมมองหาตัว หนาที่ตางๆ ของรางกายเสื่อมลง (Miller,1995)
แหลงที่มาของรายไดหลักของผูสูงอายุที่ตางกัน
ชวยอื่น มาแกปญหาหากเทียบกับลูกชายที่มีแนวโนม
หาทางออกโดยการปรึกษาสถานดูแลผูสูงอายุ หรือ จะมีความตองการใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุทั้งใน
ผูเชี่ยวชาญทางการแพทยมากกวา จึงเปนเหตุใหผูรับ รูปแบบการดูแลระดับตํา่ และระดับสูงแตกตางกัน กลุม
ผิดชอบดูแลผูสูงอายุที่เปนเพศชาย มีความตองการใช ผูสูงอายุที่ยังมีรายไดหลักจากการทํางานจะมีความ
บริการสถานดูแลผูสูงอายุมากกวาเพศหญิง
ตองการใชบริการตํ่ากวาผูสูงอายุที่มีรายไดหลักจาก
ด า นอายุ พ บว า ช ว งอายุ ที่ ต  า งกั น จะมี ค วาม แหลงอื่นๆ อธิบายไดวา ความสามารถในการทํางาน
ตองการใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุทั้งในรูปแบบการ เปนการบงบอกวาผูส งู อายุยงั มีสขุ ภาพทีด่ ี เพราะปจจัย
ดูแลระดับตํ่าและรูปแบบการดูแลระดับสูงแตกตาง สําคัญที่มีผลตอการทํางานของผูสูงอายุ ไดแก ความ
กัน โดยกลุมผูบริโภคที่มีอายุ 45 ป ขึ้นไป จะมีความ สามารถในการทํากิจกรรมประจําวัน และจํานวนโรค
ตองการใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุมากกวากลุมอายุ เรื้อรัง (Soonthorndhada, 2010) และสอดคลองกับ
35-44 ป อธิบายไดวา ผูที่มีอายุ 45 ปขึ้นไป ที่มีผูสูง Dwyer and Mitchell (1999) ที่สรุปวาการตัดสินใจ
อายุอยูใ นการดูแลยอมมีอายุมากขึน้ ตามไปดวย ซึง่ อาจ ที่จะเกษียณของผูสูงอายุขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน
มีขอ จํากัดในเรือ่ งความสามารถในการชวยเหลือตนเอง สุขภาพกาย และสุขภาพจิต จึงอาจทําใหผูดูแลมีความ
ผานการรับรองคุณภาพจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) อยูในกลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ตองการใชบริการนอยกวากลุมอื่นๆ
ภาวะสุขภาพของผูสูงอายุที่ตางกัน จะมีความ
ตองการใชบริการสถานดูแลผูส งู อายุในรูปแบบการดูแล
ระดับสูงแตกตางกัน โดยกลุม ผูส งู อายุทมี่ ภี าวะสุขภาพ
ดีมาก จะมีความตองการใชบริการสูงกวากลุมผูสูงอายุ
ทีม่ ภี าวะสุขภาพดี และภาวะปกติ อธิบายไดวา กลุม ผูท ี่
มีภาวะสุขภาพดีมากอาจเปนผูท รี่ กั สุขภาพและมีความ
ตองการไดรบั การดูแลจากผูท มี่ คี วามเชีย่ วชาญทางการ
ดูแล (Gwendolen, 2006)
การใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุที่ตางกันจะมี
ความตองการใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุในรูปแบบ
การดูแลระดับตํ่าแตกตางกัน โดยกลุมผูสูงอายุที่เคย
ใชบริการจะมีความตองการใชบริการสูงกวากลุมผูสูง
อายุที่ไมเคยใชบริการ อธิบายวา กลุมผูสูงอายุที่เคยใช
บริการนัน้ เปนการแสดงใหเห็นวาครอบครัวไมสามารถ
ใหการดูแลได อาจเกิดจากสาเหตุปญ
 หาดานครอบครัว
เชน ผูสูงอายุไมใหความรวมมือในการดูแลสุขภาพ
และมีปญหาสภาพจิตใจ ผูดูแล/ครอบครัวหงุดหงิด
เครียด เหนื่อย และไมมีเวลาดูแลเพราะตองทํางาน
หรือประกอบอาชีพ (Thamapipol, Srivanichakorn,
Suttisukon, & Viripiromkul, 2012) หรือปญหาการ
ลดลงของผูดูแลในครอบครัว (Yodpet, 2007) ดังนั้น
กลุม ผูส งู อายุทเี่ คยใชบริการจึงมีแนวโนมทีจ่ ะใชบริการ
สูงกวากลุมผูสูงอายุที่ไมเคยใชบริการ
3. ปจจัยกลยุทธสวนประสมทางการตลาดของ
ผูประกอบการสงผลกับความตองการใชบริการธุรกิจ
สถานดูแลผูสูงอายุ พบวา ปจจัยกลยุทธสวนประสม
ทางการตลาดในดานกายภาพ สามารถทํานายความ
ตองการในการใชบริการในรูปแบบการดูแลทัง้ ในระดับ
ตํ่าและระดับสูงได โดยมีความสัมพันธไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง อธิบายไดวา สถานดูแล
ผูสูงอายุเปนธุรกิจบริการ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของการ
บริการที่ไมสามารถจับตองได ดังนั้นธุรกิจจึงใหความ
สําคัญในดานลักษณะทางกายภาพ เพื่อใหเกิดการ

รับรูถึงคุณคาในสายตาของผูบริโภค ที่สามารถสราง
ความแตกตางในธุรกิจไดอยางเดนชัด เชน ลักษณะ
อาคารของธุรกิจบริการ เครื่องมืออุปกรณ สภาพ
แวดลอมของสถานที่ การตกแตง แบบฟอรมตางๆ
การแตงกายของพนักงาน สิ่งที่สัมผัส ไดเหลานี้จะ
เปนสิ่งที่สรางความนาเชื่อถือใหกับผูประกอบการได
เปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการตัดสินใจใช
บริการของลูกคาในยุคนี้ (Terakwanroj, 2003) และ
สอดคลองกับ Navara and Thanittanakorn (2011)
ที่ไดพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชสถานบริการดูแลผูสูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครมากที่สุด ไดแก ดานลักษณะทาง
กายภาพ
4. ปจจัยแวดลอมภายนอกสงผลกับความตองการ
ใชบริการธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ
พบวา ปจจัยแวดลอมดานเศรษฐกิจ สามารถ
ทํานายความตองการใชบริการธุรกิจสถานดูแลผูส งู อายุ
ในรูปแบบการดูแลระดับตํา่ ได โดยมีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อธิบายวา การดูแล
ผูสูงอายุจะมีคาใชจายในการดูแลมากขึ้น ถาเศรษฐกิจ
ดีมกี ารขยายตัวประชาชนมีอาํ นาจในการใชจา ยมากขึน้
หากเศรษฐกิจไมดี รายไดไมกระจายสูก ลุม คนสวนใหญ
ของประเทศ ก็สงผลใหกําลังการซื้อลดลง ทําใหตอง
ลดการใชจายในครัวเรือน ซึ่งสถานบริการในรูปแบบ
การดูแลระดับตํ่านั้นเปนเพียงการชวยเหลือดูแลผูสูง
อายุที่สวนใหญยังพึ่งพาตนเองได หากเศรษฐกิจไมดี
ผูบ ริโภคก็อาจไมมคี วามจําเปนตองใชบริการ สอดคลอง
กับ Brau and Bruni (2006) ที่พบวา รายไดครัวเรือน
มีผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อประกันการดูแลระยะ
ยาวของผูสูงอายุ รวมถึงการศึกษาของ Kennedy
(2001) พบวา บุคคลที่ครัวเรือนมีรายไดตํ่ากวาเสน
ความยากจนจะขาดแคลนผูดูแลในกิจวัตรประจําวัน
มากกวาผูที่มีรายไดสูงกวาเสนความยากจน
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วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร ปที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)
ปจจัยแวดลอมภายนอกดานกฎหมาย สามารถ
ทํานายความตองการใชบริการธุรกิจสถานดูแลผูสูง
อายุทั้งในรูปแบบการดูแลระดับตํ่าและระดับสูง โดยมี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
อธิบายไดวา หากกฎหมายมีความกระจางชัดเกี่ยวกับ
สถานดูแลผูสูงอายุ เชน มีความเขมงวดในเรื่องการกอ
ตั้งและดําเนินงาน จะสงผลใหผูบริโภคเกิดความเชื่อ
มั่นวาปลอดภัยและเปนธรรมในการใชบริการ ขณะที่
นโยบายในการใหความชวยเหลือคาใชจายในการดูแล
ผูสูงอายุ ก็จะชวยสงผลใหเกิดความตองการใชบริการ
สูงขึ้นสอดคลองกับ Tayati (2009) ที่ไดเปรียบเทียบ
ความแตกตางของนโยบายและการจัดบริการดูแลผูสูง
อายุของประเทศออสเตรเลียและไทย พบวา ประเทศ
ออสเตรเลี ย มี น โยบายด า นการดู แ ลผู  สู ง อายุ อ ย า ง
เปนระบบและตอเนื่อง มีงบประมาณสนับสนุนอยาง
เหมาะสม ทําใหผูสูงอายุไดรับบริการที่มีคุณภาพและ
มีมาตรฐาน ขณะที่ประเทศไทย ไดมีการจัดใหบริการ
ในรูปแบบสวัสดิการ แตขาดองคกรกลางที่ชัดเจนใน
การควบคุมภาคเอกชน
ปจจัยภายนอกดานวัฒนธรรม สามารถทํานาย
ความตองการใชบริการธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุทั้ง
ในรูปแบบการดูแลระดับตํ่าและระดับสูง โดยมีความ
สัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อธิบาย
ไดวา การดูแลผูสูงอายุในสังคมไทยเปนการดูแลโดย
ผูด แู ลในครอบครัวดวยคานิยมความเชือ่ “ความกตัญู
กตเวที” เชนเดียวกันในสังคมไทยมุสลิม ทําใหสว นใหญ
ตองรับภาระการดูแลเพียงลําพัง และปฏิเสธความชวย
เหลือจากภายนอก อยางไรก็ตามการปฏิเสธไมรบั ความ
ชวยเหลือ ไมไดหมายถึงไมตองการการชวยเหลือ แต
ดวยบทบาทที่ถูกสังคมกําหนด ทําใหผูดูแลเลือกที่จะ
ปฏิเสธ (Srihapark, Chuengsatiansup, & Tengrang,
2013) อยางไรก็ตาม ในสภาวะปจจุบันบุตรหลานตอง
ออกไปทํางานนอกบานมากขึ้นมีเวลาอยูบานนอยลง
สงผลใหผูสูงอายุขาดผูดูแล รวมถึงแนวโนมของการ
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มี บุ ต รที่ ล ดลง ดั ง นั้ น ในอนาคตการดู แ ลโดยคนใน
ครอบครัวจะมีความยากลําบากมากขึ้น (Gray, 2013)

ขอเสนอแนะ

สําหรับผูป ระกอบการธุรกิจบริการสถานดูแลผูส งู
อายุ ควรใหความสําคัญของคุณภาพการบริการ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค เพราะคุณภาพ
การบริการเปนสิ่งสําคัญที่สรางความแตกตางในธุรกิจ
บริการ และสามารถตอบสนองตอความคาดหวังของ
ผูบริโภคได ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบ
การ ดังนี้
ผู  ป ระกอบการควรเน น ให บ ริ ก ารในประเภท
รูปแบบการดูแลระดับสูง เพราะตรงกับความตองการ
ของผูบ ริโภคตามผลของการวิจยั โดยสิง่ ทีผ่ บู ริโภคคาด
หวังจากการใหบริการเปนอันดับแรกคือ การเอาใจใส
(caring) ดังนัน้ ผูป ระกอบการควรมีการฝกอบรมพัฒนา
บุคลากรอยางตอเนือ่ ง ใหบคุ ลากรหรือพนักงานมีจติ ใจ
ที่รักงานบริการ (service mind) ดูแลเอาใจใสผูที่มา
ใชบริการอยางสมํ่าเสมอดวยความเต็มใจ เปนมิตรกับ
ลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับธุรกิจสถานดูแลผูสูง
อายุ บุคลากรหรือพนักงานนั้นจะตองมีความเขาใจ มี
ความอดทนตอการสื่อสารกับผูสูงอายุไดเปนอยางดี
เปนผูม ที กั ษะมีประสบการณในวิชาชีพและผานการฝก
อบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุหรือผูปวย มีความรับ
ผิดชอบสุภาพออนนอม เพราะลูกคาจักถือวาบุคลากร
หรือพนักงานนั้นเปนตัวแทนของบุตรหลานในการทํา
หนาที่ดูแลบุพการีหรือผูสูงอายุที่มีความสัมพันธแบบ
เครือญาติแทนพวกเขา และควรพิจารณาตั้งแตการ
สรรหาบุคลากรทีม่ มี คี ณ
ุ ภาพคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมและ
เขามาปฏิบัติงาน สรางแรงจูงใจในการทํางาน สราง
ขวัญกําลังใจทีด่ แี กพนักงานและเพือ่ ใหเกิดการยอมรับ
ความนาเชื่อถือ และความไววางใจของผูมาใชบริการ
ซึ่งถือวาบุคลากรขององคการนั้นเปนหัวใจสําคัญของ
ธุรกิจบริการ
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สิ่ ง สํ า คั ญ ประการต อ มาคื อ ความคาดหวั ง ของ
ผูบริโภคเกี่ยวกับความสบาย (comfort) ผูประกอบ
การควรใหความสําคัญเกี่ยวกับองคประกอบที่สัมผัส
ได (tangible) ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอการตัดสิน
ใจใชบริการของผูบริโภคควรมีลักษณะทางกายภาพ
ที่ปรากฏใหเห็นเดนชัด เชน ความสะอาดของสถาน
ที่ที่ถูกสุขลักษณะ เครื่องมืออุปกรณทันสมัย สภาพ
แวดลอมที่ดีรวมถึงการตกแตงสถานที่ สิ่งแวดลอม
ทางกายภาพนั้นเปนหนึ่งในปจจัยกลยุทธสวนประสม
ทางการตลาดบริการทีท่ าํ ใหผบู ริโภคเกิดความประทับ
ใจตั้งแตครั้งแรกที่ไดพบหรือเขามาใชบริการ อันสงผล
ถึงคุณคาในจิตใจของผูบริโภค ทําใหเกิดการยอมรับ
เกินความคาดหวัง เกิดความนาเชื่อถือและยังเปนการ
ดึงดูดความนาสนใจใหเขามาสัมผัสหรือใชบริการ อีก
ทั้งยังเปนการบงบอกถึงการวางตําแหนงผลิตภัณฑ
ที่มีคุณคาของธุรกิจอีกดวย ซึ่งจากผลการวิจัยที่พบ
วา ลักษณะทางกายภาพจะมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับความตองการใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุ
ทั้ ง ในรู ป แบบการดู แ ลระดั บ ตํ่ า และระดั บ สู ง ดั ง นั้ น
ผูป ระกอบการควรจัดสภาพแวดลอมใหดมี คี วามสะอาด
ถูกสุขลักษณะ มาเปนอันดับแรก ควรมีการตกแตง
สถานที่ใหสวยงาม มีบรรยากาศแวดลอมที่ดีมีความ
รมรื่น อบอุน รูสึกปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ครบครัน และมีอปุ กรณทที่ นั สมัยสมบูรณพรอมใชงาน
เพื่อชวยเหลือในการดูแลผูสูงอายุไดดี เชน เครื่องวัด
ความดันเครือ่ งวัดอัตราการเตนของหัวใจ ถังออกซิเจน
ชวยในการหายใจ และเครือ่ งมืออืน่ ๆ ทีจ่ าํ เปน มีการนํา

เทคโนโลยีการออกแบบสถานที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด
เหมาะกับสภาวะของผูสูงอายุ ใหไดรับความปลอดภัย
ดานการสื่อสารการตลาด ผูประกอบการควรมี
การโฆษณาผานสื่อตางๆ ใหเกิดการรับรูตามลักษณะ
พฤติกรรมการรับสื่อของผูบริโภคกลุมเปาหมาย โดย
เฉพาะกลุมเพศชาย ที่มีอายุตั้งแต 45 ปขึ้นไปเพราะ
จากผลวิจัยพบวาผูบริโภคกลุมนี้มีความตองการใช
บริการสถานดูแลผูสูงอายุในระดับสูงมากกวาผูบริโภค
กลุ  ม อื่ น ซึ่ ง ข อ ความในการสื่ อ สารควรชี้ ใ ห เ ห็ น ว า
ผูสูงอายุจะมีภาวะสุขภาพที่ดีจากการดูแลเอาใจใส
โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ คุมคา และดําเนินงานอยาง
ถูกตองตามกฎหมายขณะเดียวกันควรใหความสําคัญ
กับการสื่อสารการตลาดในรูปแบบการบอกตอปากตอ
ปาก (word of mouth) เชน จากกลุม ผูท เี่ คยใชบริการ
เพราะเปนกลุมที่มีประสบการณจากการใชบริการ
มากอน เปนตน

ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป

1. การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู  วิ จั ย ได ทํ า การเก็ บ
ขอมูลประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเทานัน้ ในคราว
ตอไปอาจขยายขอบเขตงานวิจัยใหกวางขึ้น
2. ในการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป อาจทําการวิจัย
เชิงคุณภาพควบคูกันไปกับการทําวิจัยเชิงปริมาณเพื่อ
จักไดทราบถึงประเด็นปญหาหรือปจจัยอื่นๆ ในเชิง
ลึกที่อาจสงผลตอการใชบริการธุรกิจดูแลผูสูงอายุของ
ผูบริโภคตอไป
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